
KONKURS LITERACKI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I  

PONADGIMNAZJALNYCH ORAZ WYCHOWANKÓW PRACOWNI DOMÓW KULTURY 
W  

CAŁEJ POLSCE 

 

CELE KONKURSU: 
 

 kształtowanie postaw tolerancji, wrażliwości na los drugiego człowieka, postaw 

prospołecznych, prorodzinnych i obywatelskich,
 promowanie wiedzy o patronie Towarzystwa – św. Bracie Albercie - Adamie

Chmielowskim oraz o celach i zadaniach Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata 
Alberta, 

  promowanie wiedzy o św. Józefie  
 wspieranie zainteresowań uczniów i umożliwienie im twórczego 

współzawodnictwa.



 
REGULAMIN KONKURSU: 

 

1. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i jest adresowany do uczniów szkół 

podstawowych (klas 4-7), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz 

wychowanków domów kultury.  
2. Praca rozwijająca temat ,, Dom, rodzina, miłość – utrata tych wartości to 

bezdomność’’ może mieć dowolną formę literacką (poetycką lub prozatorską). 

Maksymalna objętość: 5 stron A4, czcionka: Times New Roman, wielkość: 14. 

Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane.  
3. Prace literackie powinny być czytelnie opisane: imię i nazwisko autora (autorów), 

klasa, imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna, nazwa i dokładny adres 

szkoły/placówki wraz z telefonem, faxem i adresem mailowym, nazwa konkursu. 

Na kopercie z pracą prosimy umieścić dopisek: konkurs literacki. Do pracy należy 

obowiązkowo dołączyć oświadczenia rodziców lub pełnoletnich autorów na 

przetwarzanie danych osobowych dla celów konkursu wraz ze zgodą na 

ewentualne opublikowanie pracy (załączniki poniżej).  
4. Przesłane prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:  

- szkoła podstawowa  
- gimnazjum  
- szkoła ponadgimnazjalna  

Jury przyzna nagrody i wyróżnienia oraz wybierze prace do publikacji.  

5. Prace należy nadsyłać do Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Zarząd 

Główny na adres: Ul. Kołłątaja 26A, 50-007 Wrocław  
z dopiskiem na kopercie: Konkurs literacki  
w terminie do 10.06.2018 (liczy się data dostarczenia).  

6. Udział w konkursie jest równoznaczny z przyjęciem jego warunków.  



7. Wyniki konkursu umieszczone zostaną na stronie internetowej 

www.bratalbert.org w zakładce Konkursy dla dzieci i młodzieży do 5 września 

2018 r.  
8. Wszyscy laureaci konkursu zostaną zaproszeni do Kalisza na uroczyste rozdanie 

nagród. Termin podany będzie na stronie internetowej do dnia 31 sierpnia 

2018 r.  
9. Wszystkie informacje dotyczące konkursu, terminu jego rozstrzygnięcia znajdują 

się na stronie internetowej. 

 
Koordynatorem konkursu literackiego jest: 
Małgorzata Sieńczyk, tel.  71 344 37 35, tel. 600-496-006, 
malgorzata.sienczyk@tpba.pl 
 
Dane kontaktowe koordynatora i głównego organizatora konkursu literackiego: 
Zarząd Główny Towarzystwa Pomocy im. św. Alberta  

ul. Kołłątaja 26A, 50-007 Wrocław, Tel/fax 71 344 37 35 

www.bratalbert.org 

mailto:malgorzata.sienczyk@tpba.pl

